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 مقدمه -0-0

م از اع یحرکت اجرام سماو یاست که به بررس ییاز دانش فضا یبخشا  ،ییفضاا  یمدارها کیعلم مکان
 حیصح درک ی. براپردازدیخود م ییفضا گانیهمسا ریگرانش سا میتحت اثر مساتق  یو مصانوع  یعیطب
به  ییوجهت پاسخگ حیصاح  یمدل افتنیکه ی به زمان یعنی م،یبه صادها ساال قبل برگرد   دیعلم با نیا

ت. بوده اس آن روزگار شمندانیهدف اند نیبزرگتر همنسبت به  یحرکت اجرام منظومه شامسا   یچگونگ
از نوع بشر را به فضا ب یمرکز عالم چگونه پا افتنیآموخت که مباحثات فراوان بر سار   میراه خواه نیدر ا
 کرد.

یی که تکنولوژی فضایی را ارتقا دادند شامل اولین هاماهوارهدر پایان این فصل اطالعات مربوط به اولین 
تا ماهواره  Sputnik 1ی با نام شورو ریجماه هیاتحادتوسط  0655اکتبر  0در تاریخ  شدهپرتابی ماهواره

MERIDIAN 4  به فضا پرتاب شد، ارائه شده است 2100 یم 0که در تاریخ. 

 مرکز عالم یدر جستجو -0-2

 نیاز زم ریغ یرگید نیبودن در سرزم یآرزو ایو  افتدیبه فکر سفر به فضا ب یبشر حت نکهیها قبل از اقرن
 شدهیم نیها به دور زمو ستاره اراتیمحدود به مدار س ییفضا یرا در سر راه دهد، صحبت درباره مدارها

از  ی. برخدیارائه گرد یواز حرکت اجرام سما یمختلف و متنوع یهاها مدلدر طول تمام آن سال .اسات 
 تنها گرید یآنها چنان در عمق جان مردم خانه کرد که تا چند هزار سال حاکم مطلق آسمان بودند و برخ

. در ودا، کتاب مقدس هندوها که مجموعه شااادندیشاااناخته م تیخود به رسااام دهناده ارائاه توساااط 
ه دور ب نیشااده که زم دیبارها ق ساات،کهن ا اریدر روزگاران بساا ییتب هندومک میاز تعال یاشاادهنوشااته
 که حدود قرن ایاجناوالکیبزرگ هندو،  میحک یهامرکز عالم است. از گفته دیو خورشا  چرخدیم دیخورشا 

ره است به شکل ک نیمعتقد بوده زم یآشکار است که و کامالًاست،  ستهیزیم الدیهشتم و نهم قبل از م
 )جهان( است. یمرکز کره سماو دیو خورش
ثال م یدانش هندوان باساتان نسابت به فضا به دست آورد. برا   یزاناز م یانکات آموزنده توانیدر ودا م
 اندازه گرفته شده است.  یآوربا دقت شگفت یدتا خورش ینبرهمن هندو، فاصله زم یک یهادر نوشته
حدود  یاز جهان ارائه داد که برا یمدل یح،مس یالدم قبل از 351در حدود  یونانی یرشه یلساوف ف ارساطو، 
 د،یاطراف خود بود. ارسطو معتقد بود که خورش یطبه مح یادن یجامعه علم یشترنگاه ب یساال مبنا  2111
که در مدل او ثابت و فاقد حرکت  ینشااکل به دور زم یرهدا کامالً یها در مدارسااتاره یو تمام یاراتساا

 . چرخندیفرض شده بود، م
قبل از خود را درباره آسمان  یونانیدانشمندان  یدهعق «در آسمانها»از کتاب دوم مجموعه  03او در فصل 

از  یکی ینبزرگ افروخته شاده است و زم  یدر مرکز عالم آتشا  گویندیآنگونه که م»: کندیم یانب ینچن
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را رد  یهنظر ینارسطو ا «.آیدیم یدو به واسطه آن روز و شب پد چرخدیهاسات که بر دور آتش م ساتاره 
 .(0-0شکل ) را مرکز عالم فرض نمود ینکرد و زم

 یکولکات یسایو استوار شده بود که کل یقو یدر اذهان مردم به قدر ییارسطو یدهها، نفوذ عققرن یط در
و با  تیرفپذ یخود نسابت به جهان هساات  یدگاهد یرا به عنوان مبنا یتئور ینبه قدرت ا یدناز رسا پس 

 یسایاز سمت کل ذیاعمال نفو ینچن یممستق یجهتر کرد. نتآن را محکم یگاهخود جا یقدرت و نفوذ معنو
بود،  ییخود را که مخالف مدل ارسطو یدهساال عق  0651پس از  ی کههنگام یلهبود که گال ینا یککاتول

 به اعدام شد. یدو تهد یراعالم نمود، دستگ

 
 یمرکز دیو خورش یمرکز نیدو مدل زم سهیمقا .0-0 شکل

 یدهامن یابهاتیادر کتاب خود که آر یالدیقرن شاشام م   یلدر اوا یو منجم بزرگ هند یاضایدان ر یابهاتاآر
الوه ع ینکرد که زم یدرا ارائه نمود و تأک د مرکزییخود، مدل خورش یاز اسالف هند یتبه تبع شاود، یم

 تایبهاتا امروز، آر آمدهطبق اسناد به دست  ین. همچنچرخدیم یزبه دور خود ن ید،بر چرخش به دور خورش
ه و اشاره کرد یمنظومه شمس یاراتس یراز ساطح ماه و سا  یداسات که به بازتاب نور خورشا   یکسا  یناول
 که کنیمیدر کمال تعجب مشاهده م ینموضاوع اعالم نموده است. همچن  ینروشان بودن آنها را ا  یلدل
 .(2-0شکل نماید )یاشاره م شیدبه دور خور یاراتبودن مدار س یضیبوده که به ب یکس یناول یو
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است در  زیستهیم یالدیم 0045تا  0000 یهااز هندوستان به نام بهاسکارا که در سال ییگردانشمند د 
را بسط داده و به نقش  یابهاتاآر شاکل بیضای  یمدل مدارها «یرومانیشا  یددهانتاسا »رسااله خود به نام  

 اراتیاشاره کرده که سرعت حرکت س یناشااره کرده است. بهاسکارا همچن  ینظم ینچن یجادگرانش در ا
 یچند سال را «یرومانیش یددهانتاس». دانشمندان مسلمان یستن یکسان یشههم یددر گردش به دور خورش

 یارتدر اخ یزدهماز قرن س یزآن ن ینترجمه کردند و نساخه الت  یپس از نگارش توساط بهاساکارا به عرب  
لر با الهام کپ یا یککپرن مانند یکه دانشمندان رسدینمبه نظر  یدجهان غرب قرار داشات. بع  یشامندان اند

 خود را مطرح کرده باشند. هاییتئور یاثر ینگرفتن از چن

 
 دانشگاه هند یشناسستارهدر محوطه مرکز  ابهاتایاز آر یامجسمه .2-0 شکل

استوار  یرکزم یدخورش یدهبر عق یزاند نبوده یرانیا به طور عمده شناس کهتفکر دانشمندان مسلمان ستاره
که  یاگونههببود  یادز یاربر دانش و فرهنگ مسلمانان بس ییفراوان فلسافه ارسطو  تأثیربوده اسات. البته  
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ر که ب یدرساا یونانی-یهند راز تفک یابه ملغمه توانیبه دساات آمده از آن زمان م یهادر اغلب نوشااته
 دییالکه در قرن دوازدهم م یرونیب یحانانداخته بود. ابور یهمسااالمان ساااا یشااامندانقلب و ذهن اند

کل را به ش یناشاره کرده است. او زم ،عالم ید مرکزیخود به خورش «یمالتفه»است در کتاب  زیساته یم
ن، گردش در آسما یدخورش یظاهر یرمس یرونیدارد. ب یقیدق یاربس یاییو محاسبات جغراف دانستهیکره م
 یدگرفتگیخورشااکرده اساات.  یفمحاساابه و تعر به طور دقیقو جهات شاامال و جنوب را  ینزم یمحور

 ی( رصااد و بررساایلغمان )افغانسااتان کنون یهاو آن را در کوه بینییشرا پ یالدیم 0106 یلهشااتم آور
کل ش) همان سال را محاسبه و در غزنه به رصد آن پرداخت ییزپا یگرفتگماه یقزمان دق ینکرد. او همچن

0-3). 
 یاد یموسوم به زورق یاز اساطرالب  «سااخت اساطرالب   یهاهمه جانبه روش یبررسا »در کتاب  بیرونی

ه ب یرا گمان بر آن اساات که سجز یشامندان اند یآن را سااخته بود و برخ  یساجز  یدکه ابوساع  کندیم
ل یلاحمد بن عبدالج یدمعتقد بوده اساات. ابوسااع یمرکز یدخورشاا یهو نظر ینزم یو انتقال یحرکت وضااع

بوده  یستانس یو از اهال یالدیبزرگ و مشاهور قرن نهم و دهم م  دانیاضای شاناس و ر ساتاره  ی،ساجز 
 فهیمأمون خل یبرا ینکرد و همچن یادرا بن یمأمون یجاست که ز یاز دانشامندان  یساجز  یداسات. ابوساع  

با  آنکه تفاوت  یرا محاسااابه نمود به طور ینکره زم یطمح یمود. واحداث ن یارصااادخانه ی،عباسااا
 یدبوسع: از اگویدیاسطرالب م این ٔ  درباره یرونیب یحانفقط چند متر اختالف دارد. ابور یمحاسبات کنون

امند و ن یمرکب نبود و آن را اسطرالب زورق یو جنوب یکه شمال یدماز نو واحد بسط د یاسطرالب ی،سجز
 نمودم. ینجهت آن تحساو را به 

 
 یگرفتگماه فیدر توص یرونیب یهانوشتهاز  یبخش .3-0 شکل
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 یاجرام سماو رؤیتاز مکان و زمان  یرینظیجدول ب یالدیم زدهمیدر قرن س یطوس نیرالدینصا خواجه
شان ن دیآیاو به دست م یهامشهور است. آنچه از نوشته «یلخانیا جیز»درآورده که به  ریبه رشاته تحر 

و  اراتیساا تحرکا یتمام هیتوجرا قبول داشااته که قادر به  یاشاارفتهیپ یمرکز نیکه مدل زم دهدیم
 بوده است. دیخورش

 یهانیکشف قانون ک -0-3

العات داشت. اط یاریطرفداران بس یکنجوم، در زمان کپرن گفتند،یکه قدما م گونهآن یا یشاناسا  ساتاره 
( یالدسال بعد از م 0511)حدود  یککپرن یکالسزمان ن یقدق به نسبتمداوم و  یکه از رصادها  یمتعدد

در  یعس فمختل یترفندها بهمطابقت نداشات و منجمان با توسل   یوسای با مدل بطلم آمدهیبه دسات م 
 یرغ یشاااد تا مدل کاربهدسااات یزهانگ ینبا هم یزن یکمدل داشاااتند. کپرن ینها با اعدم تطابق هیا توج
مکتب مراغه  ینمنجم یدساااتاوردها یردپا توانیم وضاااوحبهکند که  یمعاالم تنظ  یبرا یوسااایبطلم

 مشاهده کرد. یو ی)رصدخانه مراغه( را در کارها
در  یاراتحرکت ساا یقداشاات، با مطالعه دق یزن یاضاایاتدر ر یقو یکه عالوه بر نجوم، دساات کپرنیک
 یارات،ساا  یاهرارائه دهد که با حرکت ظ یمختلف و با اسااتفاده از علم مثلثات توانساات مدل  یهازمان
 هاارهیر سیمرکز عالم نبود و همانند سا یگرد ینزم یکداشت. در مدل کپرن یخوانها همو ستاره یدخورشا 

 یرسا سطحهم ینآن زم یهکه بر پا یدجد یتئور ینا ییاناروپا ی. در آن زمان براچرخیدیم یدبه دور خورش
 باور بود که اصالً با استقبال همراه نشد. رقابلیغ یبه قدر فرض شده بود، یمنظومه شمس یاراتس

 
 هیکه نظر یلهستان دانیاضیشناس و ر(، ستارهیالدیم 0003-0023) کیکوپرن کالسین .0-0 شکل

 را بسط داد یمنظومه شمس یدمرکزیخورش
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